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 مدارک گفتار چهارم: اسناد و

 هدف وضرورت -4-1
شوند. های تحقیق، به ویژه تحقیق موردی محسوب میترین ابزارهای اسنادی یكی از مهمروش

آید زیرا با مشكل مزاحم و غیر واکنشی به شمار میهای غیرها یا سنجههای اسنادی در زمره روشروش

آوری اطالعات مواجه نیستیم و اطالعات از قبل موجود هستند. اغلب استفاده از سند مستلزم به جمع

ال نامند. تحلیل محتوا مستلزم بررسی منظم اشكرا تحلیل محتوا میکارگیری روش خاصی است که آن

 1تر است.های کیفی عینیروش مزبور از سایر روش ارتباطی با الگوهای مستند به صورت عینی است.

 قیع تحقاز آنها موضو یو در بعض ردیگیمورد استفاده قرار م یعلم قاتیدر تمام تحق یاروش کتابخانه

 تیکه ماه یقاتیاست. در تحق یاکتابخانه قیتحق یهاافتهیبر  ی، از آغاز تا انتها متكاز نظر روش

ر هر تحقیقی خود هستند. د قیدر تحق یااز کاربرد روش کتابخانه ریمحققان ناگز زیندارند ن یاکتابخانه

ـ بررسی چهارچوب نظری تحقیق و هر 2ـ بررسی پیشینه 1حتماً دو عنصر باید مورد بررسی قرار گیرد: 

استفاده  یااز روش کتابخانه دی، پس محقق باگیرد ای انجام میدو اینها بوسیله روش تحقیق کتابخانه

به  انیاو در پ یو فرم، ثبت و نگهدار جدول ،شیمناسب شامل فمطالعات خود را در ابزار  جیکند و نتا

 .از آنها اقدام کند یو بهره بردار یطبقه بند

 تعریف اسناد ومدارک -4-2
و...  یمآمار رس ای وهایبر شواهد برگرفته از مطالعه اسناد؛ مانند: آرش ی: پژوهش مبتنیپژوهش اسناد

 است.

 ،یا انهیرا یها سكتیها و د سکید ش،یف كرویو م لمیف كرویها، مها و مجلهسند: کتاب، مقاله انواع

، یتدول یرسم یها، نشریه یو خصوص یها، مطبوعات، اسناد شخص، آمارنامهیاسناد اصل، اسناد دولت

 .یو تصویر یاسناد صوت

ه به باشد. در این روش کای میخانههای انجام تحقیق، روش کتابای: یكی از راهکتابخانه قیتحق روش

ی منابع و مأخذ مختلف انجام شود، تحقیق خود را از راه مطالعهنیز گفته می« ایمطالعه»آن روش 

 دهیم.می

نظر، ه بهک برند،یکار مبه یپژوهش اسناد یجارا به یاکتابخانه قیاز اوقات، اصطالح تحق یاریبس

ات مورد است که موضوع یمطالعات ،یامنظور از مطالعات کتابخانه رایز ست؛ین یو درست قیاصطالح دق

                                                 
1 -http://hosseingholami.blogfa.com/post/66 
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و  گرددیرمب کینزد ایدور  یاو دسترس محقّق قرار نداشته و غالباً مربوط به گذشته اریمطالعه، در اخت

 .کندیاستفاده م باشند،یها موجود مکه در کتابخانه نیشیپ یهامحقّق از اسناد و مدارک زمان

 خصوصیات سند -4-2-1

 یک سند باید خصوصیات معینی داشته باشد:

خصوصیات اصلی ســند در طی زمان با توجه به  یپایدار»شــود:  صورت تعریف می نیاصالت که بد

 است که مدعی آن است. یمعنا که سند آن چیز نی؛ بد«مفهوم ساختار،متن،

د به قدرت و برمیگــرد« معتبر ینوان شــاهدبه ع یدر به کارگیر»یک ســند  ییبــه عنوان توانا اعتبــار

 به عنوان مدرک. اسناد اعتماد به

اســتفاده  تیاســت و قابل ریگــردد که ســند کامــل و غیرقابــل تغی حقیقــت بازمی ــنیبــه ا ــتیتمام

 1.کند می انیارائه و تفسیر سند را ب ،یبازیاب ،یجایابیی کــه توانا

 استفاده از اسنادزمینه های -4-3
که گیرد که یا تحقیقی تاریخی در دست انجام باشد، یا آناستفاده از اسناد و مدارک زمانی صورت می

های موجود بوده ولی محقق در صدد شناسایی تحقیقات قبلی در مورد آن تحقیق مربوط به پدیده

ل ارک را ایجاب نماید. به عنوان مثاکه پژوهش نیاز به استفاده از اسناد و مدموضوع بر آمده باشد یا آن

یقی شود تحقآید، گفته میزمانی که محقق در صدد شناخت خانواده در عصر صفوی یا قاجار بر می

تاریخی صورت پذیرفته است.باید توجه داشت که اصالت یک تحقیق اسنادی به منابع حائز اهمیتی 

 شود. است که از آن استفاده می

. به گیری معتبر آن استهای درست و نمونهستی یک تحقیق میدانی به روشهمانطور که اصالت و در

چنانچه تحقیقی در زمینه خانواده در عصر قاجار از دیدگاه جامعه شناسی صورت گیرد،  ،عنوان مثال

باید در آن از تمامی منابع معتبر استفاده شود، اگر منبع مهمی باشد و مؤلف از آن سود نجسته باشد، به 

ی باقی اثرهای آنها های اجتماعی بر رویهایی که پدیدهاز اعتبار تحقیق کاسته خواهد شد. سندیقین 

 های آماری، مطبوعات، اسناد شخصی،ها، شمارشند: بایگانیهست گذارد، بسیار فراوان و گوناگونمی

 های گرامافون، نوارهای ضبط صوت و...ها، صفحهها، فیلمآالت و ابزار، تصاویر، عكس

                                                 
 پژوهش ها،آینه پژوهش، و درتحقیقات اول دست منبعی (،سند،1395،) خوانساری، محمد نیره و حقی خدادادشهری، - 1

 1395 اول،فروردین واردیبهشت ۀ هفتم، شمار و بیست سال
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یع و تواند از اسنادی وسهایش میهر محقق برای ارتقای سطح شناخت و اثبات یا رد فرضیه ،اینبنابر

هر  اند، بلكههای مختلف نیز نه تنها شاخص دورانها و کاالهای دورانگوناگون استفاده کند. ابزار

د ر آید. علی رغم تعدتواند به عنوان سندی معتبر در راه ارتقاء شناخت به کاها میدگرگونی در آن

 ترین منبع در راه شناخت اجتماعی است.ها و عالئم، کتب و مراجع مكتوب مهممنابع، شاخص

 انواع اسناد ومدارک-4-4
دسته بندی های مختلفی از اسناد توسط صاحب نظران ارائه شده است. درزیر نمونه ای ازانها مطرح می 

 شود:

 .کتبی هاییادداشت سایر و العمل دستور. نامهبخش نامه،ٔ-

 .رویدادها مورد در کتبی هایگزارش سایر و جلسه تشكیل اعالن جلسه، دستور -

 .سازمان داخلی اسناد سایر و پیشرفت گزارش. پیشنهادها مثل اداری اسناد -

های گروهی هرسان و مطبوعات از که هاییمقاله ادواری، نشریات و مجالت کتب، ها،روزنامه -

 (124، ص1376شود و اسناد دیگر. )ک.ین،یگرفته م

کال به  قی. اعم از آنكه تحقردیگ یمورد استفاده محقق قرار م یاسناد گوناگون یدر مطالعات کتابخانه ا

دهد. اسناد  لیشكت یرا مطالعات کتابخانه ا قیتحق ندیاز فرا یبخش نكهیا ایانجام شود  یروش کتابخانه ا

 عبارتند از: یعمده در مطالعات کتابخانه ا

ها خانهضبط شده و قابل انتقال است؛ بنابراین، کتاب یاست که در آن مطالب یرسانه گروهکتاب   :کتاب

اند که در طول تاریخ مكتوب شده است در یاز مجموعه معارف بشر یمخزن ارزشمند و متمرکز

 .رندیگ یمعرض استفاده قرار م

 ینوین علم یجدید و دستاوردها یهاینتایج تحقیقات و بررس یاین وسایل حاو :هاو مجله هامقاله

 هستند.

شوند یهستند که به عنوان سند مادر شناخته م ینویس یا تایپو دست یخط یهاکتب یا نوشته :اصل اسناد

 شود.یو با یک یا چند نقل قول به آنها استناد م

هستند که در  یها و موارد دیگرها، نقشهها، جدولها، تحلیلها، گزارششامل نامه :یدولت اسناد

 شوند.یم ینگهدار یدولت یهایبایگان

ند نامه خاص خود هستمجله، نشریه، ویژه یمعموالً دارا یدولت یهااکثر سازمان: یدولت یرسم یهانشریه

ها و عملكردها، قابلیت ها،یها، بیوگرافزارشاخبار، وقایع، تصمیمات، تحوالت، گ یکه دربردارنده 

 شود.یو با آرم آنها چاپ و منتشر م یامثال آن بوده، بصورت رسم
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دارند  وجود یفراوان یدولتی، مؤسسات بخش خصوص یهاعالوه بر سازمان :یو خصوص یشخص اسناد

 هم دارند. ینشریات یحت نمایند ویاسناد مربوط به گردش کار خود م یو بایگان یکه اقدام به نگهدار

 ها، اظهاراتهستند که اخبار، مقاله یمطالب گوناگون یها معموالً حاومطبوعات و روزنامه  :مطبوعات

 شوند.یو ... را شامل م

 یهاکنند. روشیتهیه م یو غیردولت یمسؤول دولت یهاآمارها را معموالً محققان یا سازمان   :هاآمارنامه

 .از این دو روش است ییا ترکیب یگیریا نمونه یتهیه اطالعات نیز بصورت سرشمار یبرا یآمار

شود، یتهیه م یرو تصویربردا یالكترونیك یاین اسناد که با استفاده از ابزارها    :یو تصویر یصوت اسناد

ضبط  یرا عمدتاً تلفن، رادیو، تلكس، نوارها یگیرد. اسناد صوتیبخود م یترروزبروز ابعاد وسیع

 دهد.یتشكیل م یارایانه یهاها و دیسكتدیسک یصوت، گرامافون و حت

 یهاها، عكسیها، طراحیها، کروکیدارد که عبارت است از: نقاش یانواع گوناگون یاسناد تصویر

ها یلمهوایی، ف یهاو سیاه و سفید(، عكس یای، )رنگو سیاه و سفید(، تصاویر ماهواره ی)رنگ یمعمول

ر درک و فهم د یهستند و نقش مؤثرتر زین یو تصویر یصوت یدیگر، اسناد ترکیب یاز سو آن. و غیر

 1دهند.یها دارند؛ زیرا صوت و تصویر را با همدیگر ارائه مواقعیت

توان از ها، در تحقیق موردی میآوری دادهعالوه بر استفاده از ابزارهای اصلی جمعفیلم وعكس: 

ها نیز استفاده کرد. یكی از این ابزارهای تكمیلی عكس و فیلم است. آوری دادهجمعهای تكمیلی شیوه

ندگی ای قابل دیدن از رویدادهای زشناسی سابقه طوالنی دارد. فیلم پروندهفیلم و عكس در رشته انسان

ای رگیرد. یكی از ابزارهای قدرتمند بدهد و به عنوان یک منبع همیشگی مورد استفاده قرار میمی

ای را دهتواند ظاهراً پدیفرد است که میبررسی رویدادهای گذشته است. دارای نوعی توانایی منحصربه

 به صورت عینی به تصویر بكشد، ولی این تصویر از نگاه فیلم ساز است.

روش شناسی فیلم تحقیقاتی مستلزم مستند نمودن زمان، مكان و موضوعی است که فیلم از آن تهیه شده 

تهیه فیلم دارای سه نوع نمونه گیری است: اتفاقی، برنامه ریزی شده، منحرف شونده. در نمونه است. 

شود هیه میها، اسناد و مدارکی تگیری اتفاقی، با استفاده از فرصت استثنایی پیش آمده و شكار لحظه

طبق  هریزی شده شامل فیلم گرفتن از موضوعی است کگیری برنامهکه غیر منتظره است. نمونه

که از چه چیز، در کجا و در چه زمان باید فیلم گرفت شود، یعنی درباره اینریزی قبلی انجام میبرنامه

گیری بر پایه چارچوب نظری موضوع تحقیق قرار دارد. ریزی شده است. این نمونهاز قبل برنامه

                                                 
1 -http://tarbiati88.blogfa.com/post/121 
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ها و آن به مكان رود و دامنهگیری منحرف شونده از حد مسائل روشن و آشكار فراتر مینمونه

 رسد که از شناخت عموم خارج است.رویدادهایی می

م شود. از طریق فیلفیلم دارای نقاط قوت زیادی است. از طریق فیلم بر ارزش هر مدرکی افزوده می

ها، انتقال رویدادهای فرهنگی به نسل بعدی، مستند نمودن تضادها و های زندگی، جشنتوان بحرانمی

گذاری و از این قبیل را مستند کرد. های مجلس قانونماعی در دادگاه، مجلس و نشستهای اجتبرخورد

توان هر نوع فعالیت و تغییر را در شكل اصلی خود حفظ کرد. حفظ و مطالعه رویدادهای می

. همیشه هایی نیز داردها و محدودیتتكراری، نادر و به سرعت محو شونده.بدیهی است فیلم کاستیغیر

تواند واقعیت را مخدوش ای اصولی مطرح بوده است: ماهیت واقعیت چیست؟ آیا فیلم میهپرسش

 برداری سؤاالتی مطرح است. از دیدگاه عملی فیلمای فیلمنگری حرفهنماید؟ در مورد تعصب و یكسو

ه فنی جربساز است. محقق تهزینه است و معموالً بودجه تحقیق چندان زیاد نیست. فرایند تولید مسئلهپر

یر شوند صحنه و رویدادی را تغیالزم را برای این کار ندارد. به هنگام فیلم گرفتن احتماالً مجبور می

 نامه منتشر کرد. و سرانجام درباره رعایت اصولتوان فیلم را همانند یک کتاب، مجله یا پایاندهند. نمی

، 1376اخالقی مطرح است. )ک.ین،نگاری، مسائل شدید اخالقی به هنگام تهیه فیلم در زمینه مردم

 1 .(129-126ص

 نقاط قوت روش اسنادی: -4-5
 از بعضی .است مبری آیدمی پیش مصاحبه و آزمایشی تحقیقات در که بزرگی مشكالت از روش اینٔ-

 گذارد، اثر قتحقی نتایج بر تواندمی آزمایشی تحقیقات در سنجش فرایند: قرارند بدین مشكالت این

گیرند، در یه می( فاصواقعیت) اندیشه و رفتار طبیعی جریان طبیعت، از آزمایشی، شرایط در پاسخگویان

سازد و موجب بسیاری از موارد سنجش خود موجبات دگرگونی در اندیشه و رفتار را فراهم می

مكان  ها، زمان وها، نحوه تنظیم و رده بندی آنشود، نوع سؤالحساسیت پاسخگو در موضوع تحقیق می

ا شوند. هتوانند موجب تحریف واقعیتاحبه و ... همگی بر روند کسب اطالعات تأثیر دارند و میمص

 در حالی که در روش اسنادی هیچ یک از این مسائل و  مشكالت وجود ندارد.

 یرفراگ دیدی با تواندمی محقق. است برخوردار واالیی روشنی و وضوح از معموالً اسنادی روش        •

 .دهد قرار بررسی مورد را آن در مؤثر عوامل.  واقعه لک جامع و

های جوانان در جامعه امروز ایران ه عنوان مثال هنگامی که محقق در نظر دارد، به شناخت نیازب        •

دست بزند، لزوماً باید تحقیقات پیشین و نتایج آن را باز شناسد، تا از تكرار اجتناب ورزد و تحقیق را با 
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مینه های انسانی، چه در زهای پیشین پیوند دهد. به همین ترتیب تداوم تحقیقات چه در زمینهپژوهش

ادی این در چنین تحقیقاتی نیز استفاده از روش اسنهای طبیعی و فیزیكی صورت پذیرد. بنابرپدیده

 ( 261-254، ص1383شود. )ساروخانی،ضروری و یک امتیاز محسوب می

ا آن را ب هاداده آوریجمع کار و برد پی منایع سایر به توانمی اسنادی تكنیک وجود سایه در        •

 د.کنشروع کرد. وجود اسناد و مدارک متناقض، پژوهشگر را با جوانب مختلف موضوع روبرو می

 ایفا را مهمی نقش هاداده آوریجمع فرایند در دارند که ایعمده و کلی ارزش سبب به اسناد        •

ن نوع باشد. یكی از ای کوشا تحقیق جریان در اسناد این آوریجمع در پیوسته باید محقق و کنندمی

توان در تحقیق موردی از آن استفاده کرد. البته در هر ها و سوابق بایگانی است. که میاسناد، پرونده

و  تواند از وضعها میگیرد. محقق با استفاده از آنای خاص مورد توجه قرار میتحقیق موردی پرونده

 (128-125، ص1376)ک.ین،ها به وجود آورده آگاه شودشرایطی که این پرونده

 نقاط ضعف روش اسنادی: -4-6
 این از. اندنزدیک یا دور گذشته به مربوط که هستیم مواجه مدهاییپیا و حوادث با اسناد بررسی در ما

 .شوندمی ارزیابی و مطالعه واسطه با طور به همواره و نیست، ممكن هاآن مستقیم فهم و درک رو،
خاصی را در ارزیابی خود بپذیرد. زیرا اسناد مربوط به گذشته تاریخی است )دور ق باید ضریب انحرافی محق 

های جامعه زمان خود با گذشته مواجه خواه با معیاریا نزدیک( که هرگز قابل تكرار نیست و مورخ خواه نا

شود.می  

های استنتاجی شگیرد و مورخ ناچار است از روینم جای مدارک و اسناد در تماماً هرگز تاریخی مجموعه 

، 1383افزاید. )ساروخانی،جهت تكمیل خالء استفاده کند که طبیعتاً عنصری تازه بر واقعیت تاریخی می

(258ص  

 ناپذیر انكار اسناد این که کند تصور چنین اشتباه به و شود لغزش دچار اسناد بررسی هنگام محقق است ممكن 

ها وجود دارد. درست و دقیق نیستند و امكان رد و انكار آنال آن که حتی اسناد نیز به طور کامل ح. است

.(127، ص1376)ک.ین،  

 یگر محققان معایب این روش را به شرح زیر بیان کرده اند:د

العه پس همواره با واسطه مط ست،یها ممكن نآن میلذا درک و فهم مستق ستند؛یزنده ن یخیحوادث تار -

 . رندیمحقق قرار گ یو قضاوت ارزش یریلذا ممكن است دچار سوگ شوند،یم یابیو ارز

جامعه زمان خود با گذشته مواجه  یارهایلذا محقق، خواه ناخواه با مع ست؛یگذشته قابل تكرار ن -

 . ردیبپذ شیانحراف خاص را در پژوهش خو بیضر دیپس با شود،یم



 9                                                                          روش های تحقیق وجمع آوری اطالعات              

 

 یهالذا محقق از روش رد؛یگینم یطور کامل در اسناد و مدارک جاهرگز به یپژوهش اسناد -

 1. دیافزایم یخیتار تیتازه بر واقع یعنصر عتاًیکه طب کندیخألها استفاده م لیجهت تكم ،یاستنتاج

 اسناد  یابیارز -4-7
 یبایاعتبار و اعتماد آنها را ارز تیضمن استفاده از اسناد و مدارک قابل دیاحوال با یمحقق در همه 

برخوردار باشند. اطالعات موجود در اسناد و  یو منطق یاز انسجام درون دیکند. اطالعات موجود با

 اریبس یا نهیاست در زم مكنها م نهادها و ارگان ریشده توسط سا یجمع آور یمدراک و آمارها

سازمان دهد.  یباشد. استفاده کننده مجبور است خود آنها را به نوع یکل اریها بس نهیزم ریو درسا یجزئ

اعتبار ضمن استفاده از اسناد و مدارک آن را بار  زانیشود که جهت باال بردن م یم هیدر ضمن توص

 .کنند قیاطالعات تلف یاز جمع آور یگرید یها روش ایروش 

که  یقیاو حق اتیواقع یعنیکلمه  عیوس یگسترده است و به معن یاطالعات مفهوم : اطالعات فیتعر

 .افتیدست  توان بدان یم یو بررس قیتحق قیکه از طر یمعرفت ایکشف شده اند و  ایو  دهیگفته، شن

آنها  یلغو فیاز اطالعات اند و تعر ینامند. داده ها نوع خاص یم« داده»اطالعات را  ،یعلم ی نهیزم در

 نیباشند. همچ یریگ میتصم یبرا ییمبنا ایآماده شده  لیو تحل هیتجز یکه برا یعبارت است از اطالعات

 .ندیگو یم« داده»باشد  وتریپردازش در کامپ یآماده  یکه به شكل یبه اطالعات عدد

شود: در  یعام و خاص به کار گرفته م یکه اطالعات در کل به دو معن دیآ یبر م نیچن فیتعار نیا از

 ی نهیو زم تیعخاص آن به موق یشود؛ اما معن یاطالق م یمعرفت ای تینخست به هر گونه واقع یمعنا

 شود. یو ...( مربوط م یارتباطات، کتابدار وتر،ی)کامپ یبخصوص

 میتعم ای یریگ جهینت یو برا ،یسنجش جمع آور ایمشاهده  قیکه از طر یبه اطالعات ،یعلوم اجتماع در

وند داده داده ش میو تعم ابندیاطالعات سازمان  نكه،ی. قبل از اندیگو یشوند داده م یبه کار گرفته م

 یرو م نید. از او منظم شون ابندیپردازش  دیقابل استفاده باشند با نكهیا یبرا ن،یخام هستند، بنابرا یها

در دو حالت خام و سازمان  یمختلف علم یها نهیخاص کلمه، در زم یتوان گفت که اطالعات به معن

 شوند. یم دهید افتهی

خام است. اما از آنجا که  یداده ها یجمع آور یها روش قتیاطالعات در حق یجمع آور یها روش

 .میریگ یبه کار م« داده ها»در زبان روزمره جا افتاده است، آن را مترادف « اطالعات» یواژه 
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 و طرز استفده از اسناد و مدارک ییمحتوا لیتحل-4-8

 هدف وضرورت-4-8-1

ها آن لی(، و تبدیارک )بجز اطالعات آماراستفاده از اطالعات موجود در اسناد و مد یها از روش یكی

وا به منظم محت لیمحتواست. تحل لیتحل ،یاجتماع قاتیدر تحق یکم قاتیدر تحق یبه اطالعات کم

.  دشو یاطالق م یاطالعات موجود در متون، به صورت قابل سنجش در علوم اجتماع لیکردن و تبد

به طور  ،یغامیآن مشخصات خاص پ ی لهیکه به وس یعبارت است از فن ییمحتوا لیتحل گر،ید انیبه ب

 یبه سلسله قواعد نجایدر ا تینی. ع2شوند یم ییشناسا ی( جهت استنباط علمکیستماتیو منظم )س ینیع

کند تا  یک مامر کم نیبرسند. ا كسانی جیمتفاوت با استفاده از آنها به نتا نیشود که محقق یاطالق م

هستند  ها و اهداف محقق هیبا فرض میآماده شوند که در ارتباط مستق لیو تحل هیتجز یبرا یفقط مواد

 1 شود. یگرفته م دهیاطالعات ناد ریو سا

 تعریف روش:-4-8-2

توان  یم ییاسناد و مدارک است که آن را به معنا یبررس یمحتوا نوع لیتحل ییمحتوا لیروش تحل

ات اطالع یدر جمع آور میکه پژوهشگر، به طور مستق یمنتها مطالعه ا د؛ینام یمشاهده ا یمطالعه س

 ینبه هر ج ای ر،یبندها، موضوعها، تصاو ،یمحتوا، کلمات، عبارات، اسام لینبوده است. در تحل لیدخ

 نی. در اشود یشده است( ثبت م هیکه قبالً ته یفرم ای) یکه مورد نظر محقق است، در ورقه ا یگرید

 لیلو تح هیتجز ید و مدارک، و به رغم تنوع در واحد انتخاب شده، براروش، به رغم تنوع در نوع اسنا

 یروش مشاهده ا یاصل طوطشود. در عمل، همان خ یم یرویپ یعلم قاتیتحق ی، از همان روش کل

قه مند باشد، عال ییویراد یبرنامه  کی ییمحتوا لیبه تحل یمثال، اگر محقق ی. برارندیگ یرا به کار م

 نیند. همچنک یمورد نظر را ضبط کند تا بتواند در فرصت مناسب به دقت وارس یبهتر است برنامه ها

آن کار کنند. به هر حال، خطوط  یرو نندنفر بتوا نیدهد که چند یفرصت را م نیضبط برنامه ها ا

 احل است.مر نیا یدارا ییویراد یبرنامه  کی ییمحتوا لیتحل یبرا یآمادگ یاصل

 میاهداف و مشخص نمودن مفاه ایها  هیفرض حیاظهار صر -

 نیه چندکار ممكن است که محقق ب نیا یمورد مطالعه ارتباط دارند. برا میکه با مفاه ییرهایمتغ نییتع -

 مورد نظر را کشف کند. یشاخصها ایگوش فرا دهد تا معرفها  ییویراد یبرنامه 

قصد  یکه و یاز کلمات و واژگان یفهرست هیمثالً ته رها،یمتغ یریاندازه گ یبرا یا لهیوس جادیا -

 یهر کلمه در هر بار، در مقابلش عالمت دنیشمارش آنها را دارد، تا در موقع استخراج اطالعات، با شن
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قابل شود، در م یم رفو ... ، ص ،یقیاخبار، موس غات،یهر برنامه، تبل یکه برا یمدت زمان ایبگذارد. 

 شود. ادداشتیمربوطه  یمقوله 

کار  نیو در چه مدت مطالعه خواهد کرد. ا یکند که کدام برنامه را و در چه مواقع نییتع دیمحقق با -

رنامه جمعه شب، ب یخود را انتخاب کند، مثالً برنامه ها یاست که محقق واحد مورد مطالعه  نیمستلزم ا

 اخبار و ... . ی

 شده. یداده ها به طور جدول بند یکردن خالصه  ادداشتی ی( برای)ورقه ا یدن فرمآماده کر -

 کند. یاطالعات را طبق طرح جمع آور -

 کند. لیو تحل هیرا ثبت و تجز جینتا -

 واحد تحلیل:-4-8-3

آن  یندو مقوله ب لیو تحل هیانتخاب واحد تجز ،ییمحتوا لیبخش در تحل نیواحد مقوالت مشكل تر 

عه با اهداف محقق دارد، همه جانبه و مان میارتباط مستق نكهیعالوه بر ا ستیبا یمحتوا م لیحلاست. ت

 کند. یریجلوگ زیاز تداخل واحدها ن رد،یگ یتمام واحدها را در بر م نكهیضمن ا یعنی –الجمع باشد 

 یکرد، به نوع اطالعات و اهداف محقق بستگ یمتن که بتوان آنها را کدگذار کیمقوالت  ایواحد  نوع

کلمات  شامل : رند؛یگ یهم پنج نوع واحد، به کار م یبر رو یمقوله بند یمحتوا برا لیدارد. اما در تحل

 بندها و موارد. تها،یموضوع، اشخاص و شخص ایواژه ها، تم،  ای

 یه از آن مشود. با استفاد یبه کار گرفته م ییمحتوا لیاست که در تحل یواحد نیکلمه، کوچكتر -

 کرد. نییآنها را در متن تع یو فراوان هیاز واژگان انتخاب شده را ته یتوان فهرست

جهت ثبت داده هاست. در حالت ساده، تم ممكن  یموضوع، واحد مناسبتر ای، تم  قاتیدر اغلب تحق -

فقط مبتدا و خبر باشد. اما از آنجا که تم ها )موضوعها( در متون مختلف، در  یعنیجمله،  کیاست 

از آنها  کیامشوند، بهتر است محقق قبالً مشخص کند که کد یم افتینمودارها و ...  ر،یعبارات، تصاو

توان در بندها،  یکند. در اغلب موارد موضوع را م یانتخاب م یکد گذار یرا به عنوان واحد، برا

 کرد. دایالقا شده پ یو ارزشها لها،یتمث

محقق  شوند. در آن صورت یبه کار گرفته م لیو تحل هیبه عنوان واحد تجز یمطالعات اسام یدر بعض -

ون افراد را از مت اتیتوان خصوص یم نیروش همچن نیشمارد. با استفاده از ا یافراد را م یتعداد اسام

 نمود. سهیاستخراج و مقا

کمتر  یو کدگذار یاند، اما به علت مشكالت طبقه بند ییمحتوا یها لیدر تحل گریبندها، واحد د -

 .رندیگ یمورد استفاده قرار م
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تاب، شود. مورد ممكن است ک یدهنده به کار گرفته م غامیاست که توسط پ یواحد کل کی زیمورد ن -

و  هینباشد استفاده از مورد به عنوان واحد تجز ادیموردها ز نیکه تنوع ب یباشد. وقت یسخنران ایمقاله 

شده اند از  یبند هطبق یکه انواع کتابها به صورت موضوع یمناسب است. مثالً در کتابخانه ا لیتحل

 استفاده شده است. یواحد مورد

 :  ییو معنا یکم مقوالت-4-8-4

را  یکم یباشد، واحدها 3ییمعنا ای یسمبل موجود در متن، ممكن است کم ایمحتوا، نماد  لیدر تحل

قابل  ،حیبه طور صر ،ییمعنا یکرد اما واحدها ییشناسا وتریتوان به صورت ارقام، توسط کامپ یم

 شوند. یم دهیموضوع نام ایو تم  ستندین فیتعر

مردن ش نكهیرا مطالعه کند. با ا ییمعنا ایعدم حضور کلمات خاص  ایتواند حضور  یرو محقق م نیا از

 ریو تفس ریاست، تعب یشود کار نسبتاً آسان یمربوط م ی( تا آنجا که به کدگذاریکم یکلمات )واحدها

کنند.  یلقا مرا ا ینگوناگو ییمختلف، بار معنا یها نهیکلمات در زم نكهیا یاست؛ برا یآنها کار مشكل

به  یدارند، اما در عمل، مشكل بزرگ یمعن شتری( بیکم ریغ یموضوعها )واحدها یدر مقابل، کدگذار

 روند. یشمار م

 کردن واحدها:  یکم روش-4-8-5

کردن  یکم یدارند و برا دیکردن مقوالت تاک یکم یرو راًیمحتوا اخ لیمحققان روش تحل شتریب

 کنند. یم هیچهار روش را توص نیمقوالت ا

 یه برارا ک ییفضا زانیتوان م یم یقاله ااندازه(، مثالً در م یعنی) مكان و زمان از استفاده با – نخست

، اندازه است افتهی صیتخص یبه موضوع ویرا که در راد یوقت زانیم ایهر موضوع منظور شده است و 

 گرفت.

شوند.  یاست که تكرار م یمشخصات یبه جستجو ازیکه در آن ن ،یاز مشخصات ظاهر استفاده – دوم

 یاست به طور جداگانه شمارش م یلیتحل یواحدها یفراوان یکننده  نییکه تع ،ییحجم واحد محتوا

 شوند.

 شود. یکه در آن تكرار هر مشخصه مورد نظر، شمرده م هافراوانی از استفاده – سوم

باورها و اعتقادات به کار گرفته  یروش معموالً در مطالعه  نیلحن، ا تندی و شدت از استفاده – چهارم

به کمک چند کارشناس به  یاسیساختن مق قیتوان از طر یا مکردن شدت باورها ر یشود. کم یم

 انجام داد. ،یعنوان قاض
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 ییمحتوا لیموارد استفاده از روش تحل-4-8-6

درک بهتر  یاست. مثال برا غامیپ اتیخصوص فیتوص ،ییمحتوا لیاستفاده از روش تحل نیتر معمول 

ا که به ر ییکرد و ارزشها و نظرها ییمحتوا لیتوان آنها را تحل یاستادان م یهایسخنران ای یمتون درس

توان در  یرا م یکار نیکرد. چن ییرا شناسا شانیهایژگیودر آنها وجود دارد کشف و  میمستق ریطور غ

 رسانند انجام داد. یرا م یغامیپ یکه به نحو یگرید یهیهر نشر ایمورد روزنامه ها 

 دیتول ی نهیزم ایلت و ع غامیپ یشناخت بهتر فرستنده  یمتون برا لیتحل یریبه کارگ ،ییمحتوا لیتحل -

 زهیو انگ لیو تحل هیرا تجز یکشور یروش، قانون اساس نیتوان با استفاده از ا یاست، مثال م غامیآن پ

 آن سند، استنباط کرد. یآن را از رو سندگانینو تیو شخص

جامعه به  فرهنگ یهایو دگرگون یفرهنگ یجنبه ها یبعض یمطالعه  یبرا نیهمچن ییمحتوا لیتحل -

را که در  ییفرهنگ، ارزشها کیهنر در  ایشعر  ات،یادب یتوان با مطالعه  یشود، مثالً م یکار گرفته م

همان  ارزشها در انهم ی سهیبا مقا ایکرد، و  سهیفرهنگها مقا ریو با سا ،ییاست شناسا جیآن جامعه را

 برد. یها در طول زمان پارزش یمختلف، به دگرگون یفرهنگ در زمانها

 ی رندهیگ یور غام،یاست که پ ییرهایتاث ییشناسا ،ییمحتوا لیتحل گریمهم د یمورد استفاده  کی -

 زانیو م غامیواکنش مردم نسبت به فالن خبر، اثر آن پ یتوان با مطالعه  یگذارد، مثالً م یم یبر جا غامیپ

 انیجودانش یرا بر رو ناستادا یدرس بعض ای یمثالً اثر سخنران ای. و دیآن را سنج یمتقاعد کنندگ

 کرد. یابیارز

 کاربرد روش اسنادی در برنامه ریزی استراتژیک-4-9
روش جمع آوری اسنادی و به دنبال آن به کارگیری روش تحلیل محتوا از اهمیت زیادی در برنامه 

واطالعات مورد نیاز برنامه ریزی استراتژیک  ریزی استراتژیک برخوردار است، زیرا بسیاری از داده ها

از طریق بررسی اسناد ومدارک به دست می آید. نگاهی به اطالعات مورد نیاز براساس سه محیط 

 سازمان ،میزان اهمیت ان را مشخص می کند.

محیط کالن: برای کسب اطالعات این محیط روش های مختلفی در طیف کمی تا کیفی وجود  -الف

رتی که مایل به اطالعات کمی باشیم،چاره ای جز مراجعه به اسناد ومدارک ومستندات دارد. درصو

بانک های اطالعاتی معتبر مانند اطالعات کالن  منتشره توسط سازمان های عمومی ودولتی نیست.

اقتصادی واجتماعی منتشره توسط مرکز آمار وبانک مرکزی پس از اعتبار سنجی می تواند به صورت 

 مبنایی برای تصمیم گیری حال وآینده باشد. سری زمانی
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محیط رقابتی: آن مجموعه از اطالعات مرتبط با صنعت ویا رقبا نیز با مراجعه به اسناد منتشره توسط  -ب

 ارگان های رسمی مانند بورس ویا دیگر سازمانها مانند وزارت خانه های مرتبط حاصل می شود.

رین کاربرد را در کسب واعتبار سنجی متغیرهای محیط محیط داخلی: این روش جمع آوری بیشت -ج

داخلی دارد. مجموعه ای از اطالعات مالی درقالب صورت های استاندارد رسمی وگزارش های 

 عملكردی پایه ای برای تعیین وضع موجود وبرنامه ریزی برای آینده است.
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